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Capitolul de Apă și Canalizare a fost actualizat de către Grupul de lucru

planificare strategică a raionului Rîșcani, cu suportul proiectului

”Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”,

implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în

parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și

ADR Nord și cu sprijinul financiar oferit de Uniunea Europeană, Ministerul

German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, Guvernul Suediei,

Guvernul României și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.



Scopul strategiei

Îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației și

reducerea disparităților de dezvoltare între mediul

urban și rural prin îmbunătățirea serviciului de

aprovizionare cu apă și reducerea impactului

negativ asupra mediului prin dezvoltarea

sistemelor de colectare și epurare a apelor uzate.



Structura strategiei

• Analiza diagnostică a sectorului de apă și 

canalizare din raion.   

• Contextul Strategic al Componentei „Apă şi 

Canalizare” la nivel de raion (Viziune și Obiective 

2025)

• Plan de Acțiuni

• Mecanismul Evaluare și Monitorizare

• Anexe



• Strategia Națională de alimentare cu apă și sanitație 2014 - 2028

• Strategia Națională de mediu 2014 - 2023

• Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2016-2020

• Programul Regional Sectorial de alimentare cu apă și canalizare 

2014-2020

• Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Rîșcani 

2016 – 2020

• Studiul de Fezabilitate pentru agregarea serviciilor de 

alimentare cu apă din Clusterul Prut, raionul Rîșcani cu opțiuni 

de servicii de colectare și epurare a apelor reziduale (2014) 

Cadrul Național și Regional



Strategia de alimentare cu apă și sanitație 

2014-2028
are la bază următoarele obiective fundamentale

• Descentralizarea

• Principiile economiei de piață

• Regionalizarea serviciilor

• Profesionalizarea serviciilor (licențiere operatori)

• Principiile de prioritizare a investițiilor publice

• ”Depolitizarea” tarifelor.



Angajamente naționale pînă în 2025

Apă: 

acoperirea a 80% din populație

Canalizare: 

acoperirea a 65% din populație



ANALIZA DIAGNOSTICĂ

a situației existente 

în domeniul ”alimentare cu apă și 

canalizare” 

a raionului Rîșcani



Acoperirea cu servicii de aprovizionare cu apă în

raionul Rîșcani

59,74

58,82

59,06

Urban Rural Total



Numărul localităţilor ce dispun de sistem

centralizat de alimentare cu apă, anul 2018

69%

31%

da

nu

38 de localităţi (69%) 

dispun de sistem 

centralizat de apă şi 

17 localităţi, cu 8654 

locuitori (în total) 

nu au sisteme 

centralizate de 

alimentare cu apă.



Harta acoperirii raionului cu servicii centralizate de apă

Raionul dispune 

de sisteme de 

alimentare 

cu apă cu lungime 

totală

497,77 km

23,8% din ele 

necesită

reabilitare.
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Calitatea apei

Calitatea apei 

în sondele arteziene

24%

37%

39%

nu corespund 1 component nu corespund 2 component

nu corespund 3 component

Depăşirea ionilor de amoniu în 

sondele arteziene

6%

18%

30%

46%

de 2 ori si mai putin de 3-4 ori de 5 ori mai mult de 6 ori



Acoperirea cu sisteme de canalizare

23,15 %

0,07 %

5,96 %

Urban Rural Total

Raionul dispune de sisteme de 

evacuare a  apelor uzate de 

32,5 km, din care 

63,6% necesită a fi reabilitate.



Disponiblitatea sistemului centralizat de canalizare

Din numărul 

total de 55
localităţi, 

8 dispun de 

sistem de 

canalizare 

centralizat, 

inclusiv 

2 din ele au 

sistemele de 

canalizare în 

proces de 

construcţie



Proiecte în desfășurare/pregătire

• 10 proiecte inițiate,  inclusiv:  

4 proiecte - pentru construcția sistemelor de alimentare cu apă 
(în localitățile Grinăuţi, Ciobanovca, Bulhac, Șumna, Cepăria, Păscăuți, 

Damașcani, Dumeni).

6 proiecte – pentru construcția sistemelor de canalizare-epurare 

a apelor uzate (în localitățile Duruitoarea Nouă, Gălășeni, Mălăiești, Hiliuți, 

Petruşeni, Singureni, Şaptebani).



Managementul serviciului de apă și canalizare

• În 20 localități - Întreprindere Municipală (71%)

• În 5 localități - gestiune directă de către Primărie (18%)

• 1 localitate - Asociație Obștească

Gestiunea serviciului de AAC este ineficientă:

- Infrastructură deteriorată

- Dotare tehnică slabă a operatorilor de servicii AAC

- Venituri insuficiente: tarifele nu acoperă costurile



Concluzii

• 59,06% din populaţia raionului are acces la sisteme centralizate 

de aprovizionare cu apă;

• Calitatea apei este sub nivelul normelor sanitare (concentrație 

înaltă de ioni-nitraţi);

• 5,96% din populația raionului beneficiază de servicii centralizate

de colectare și tratare a apelor uzate (în zona rurală – 0,07%);

• Managementul servicilor de apă și canalizare este ineficient;



Direcții de dezvoltare a sectorului apă-canalizare 
pentru perioada 2018-2025

Viziunea strategică:

• Pe termen mediu (până în anul 2025) crearea condițiilor 

necesare în asigurarea graduală a accesului la apă sigură a 

cel puţin 75% din locuitorii raionului şi colectare - tratare a 

apelor reziduale, a cel puţin 40%, ce va reduce impactul 

negativ asupra mediului şi sănătății oamenilor



Direcții strategice

1. Creşterea calităţii serviciului AAC în baza principiului de 

regionalizare;

2. Promovarea şi constientizarea populaţiei în accesarea, 

eficientizarea, dezvoltarea, şi protejarea sectorului AAC;

3. Creșterea nivelului de acoperire a populaţiei cu servicii 

de aprovizionare centralizată cu apă;

4. Creșterea nivelului de acoperire a populaţiei cu servicii 

de canalizare centralizată. 



Direcția strategică 1. Creşterea calităţii serviciului 

AAC în baza principiului de regionalizare:

1.  Creşterea indicelui de calitate a apei;

2. Creşterea capacităţii operaţionale în prestarea 

serviciului de AAC prin efectuarea măsurilor 

organizatorice și juridice de constituire graduală a 

operatorilor regionali;

3. Crearea unui operator unic regional de prestare a 

serviciilor de apă și canalizare.

Obiective specifice (I)



Obiective specifice (II)

Direcția strategică 2. Promovarea şi constientizarea 

populaţiei în accesarea, eficientizarea, dezvoltarea, 

şi protejarea sectorului AAC:

1. Sporirea nivelului de transparență şi monitorizare 

în serviciile AAC.

2. Ridicarea nivelului de conștientizare și 

responsabilitate a consumatorilor



Direcția strategică 3. Creșterea nivelului de acoperire

a populaţiei cu servicii de aprovizionare centralizată cu apă:

1. Creșterea nivelului de asigurare cu servicii centralizate

de aprovizionare cu apă de la nivelul actual de 59,06%

la cel putin 75%.

2. Clusterizarea localităților raionului pe baza cooperării APL

de nivelul 1 în cadrul unui sistem comun de management în sectorul

de apă-canalizare (Clusterul Nistru și Clusterul Prut).

Obiective specifice (III)



Direcția strategică 4. Creșterea nivelului de acoperire

a populaţiei cu servicii de canalizare centralizată:

1. Creșterea nivelului de asigurare cu servicii

centralizate de canalizare de la nivelul actual de 5,96%

la cel putin 40% .

Obiective specifice (IV)



Propuneri/

Sugestii


